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W dniach 3-28 maja 2016 r. uczniowie 3 klas
Technikum kształcącego w zawodach :
technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów
i terminali oraz technik obsługi turystycznej
przebywali na zagranicznym stażu

Głównym celem stażu było jak
najlepsze przygotowanie do aktywności
na unijnych rynkach pracy w sektorze
usług turystyczno-hotelarskich
i transportowych oraz
rozszerzenie europejskiego wymiaru
edukacji zawodowej .

w Hiszpanii - Sewilli.
Towarzyszyły nam 2 nauczycielki

"Mobilność zawodowa
uczniów drogą do
sukcesu w branży
turystycznej".

z naszej szkoły, które sprawowały nad nami
opiekę i organizowały wycieczki.
Staż odbywał się w ramach projektu
Erasmus + nr 2014-1-PL01-KA102-001834.

Granada– dzielnica Albaizyn

Atrakcje turystyczne

Staż w Sewilli 2016
Staż przyczynił się do podwyższenia
naszych kompetencji zawodowych
i społecznych .

W stażach odbytych w różnych firmach
hiszpańskich pośredniczyła nam firma
INCOMA z Sewilli.
Odbywaliśmy staże w firmach
adekwatnych do naszych zawodów (min.
w hotelu Oasis Backpackers Palace,
Pension La Motoreńa, Hostelu Black
Swan, Hotelu Salvador Rojo, w firmie
transportowo-logistycznej Frigorificos
Guadalquivir, w firmie przewozowej
Sevirama).

Podczas odbywanego stażu:



W wolnym czasie od pracy,
razem z opiekunkami
zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc,
m.in.:






Kordobę,
Kadyks,
Plaże w Matalascańas nad
Oceanem Atlantyckim,
Granadę,
El Rocio.





nauczyliśmy się procedur obsługi
klientów gości hotelowych, które różną
się od poznanych i obowiązujących
w naszym kraju, wynikających choćby
z odmienności kulturowej,
nauczyliśmy się właściwego
reagowania w sytuacjach trudnych,
występujących w pracy,
nabyliśmy wiele nawyków
zawodowych w realnych warunkach
pracy,
rozwinęliśmy umiejętności komunikacji
w języku angielskim i języku
hiszpańskim .





Kadyks – Ocean Atlantycki

Cotygodniowe spotkanie w INCOMA

Obowiązkiem każdego ucznia na stażu
zawodowym była :
praca 5 razy w tygodniu z wyjątkiem
weekendów (czas pracy: 8 godzin),
uczęszczanie na kurs z języka
hiszpańskiego, organizowanego
przez szkołę językową YES (20 lekcji),
Zwiedzanie atrakcji turystycznych
Andaluzji.

